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O FIRMIE

Artronic to dystrybutor optoelektroniki
wyspecjalizowany w badaniu i wdrażaniu nowych technologii, co w połączeniu z kompleksową dostawą pozostałych elementów elektronicznych
stanowi atrakcyjna ofertę dla producentów urządzeń elektronicznych.
Mocną stroną firmy jest wdrażanie
nowych projektów z wyświetlaczami
na indywidualne zamówienie.
Doradztwo w zakresie nowych technologii i niskie koszty opracowania pozwalają na przygotowanie do produkcji innowacyjnych konstrukcji optoelektronicznych trafnie dobranych do potrzeb klienta.
Ścisła współpraca z producentami pozwoliła stworzyć jedną z największych ofert optoelektroniki w Polsce. Klientom zapewniony jest bufor magazynowy
zabezpieczający terminowość dostaw.
Ze szczególną uwagą traktuje się ciągłą
dostępność pozycji optoelektronicznych.

Wysoka jakość produktów przy zachowaniu atrakcyjnego poziomu
cen powoduje ciągły wzrost zainteresowania firmą. Oferta systematycznie poszerzana jest o produkty w nowych technologiach. Wyświetlacze OLED i Bi-Stable LCD zwiększają możliwości dostarczenia klientom optymalnego dla nich rozwiązania optoelektronicznego.
W ofercie znajdują się także obwody drukowane wielowarstwowe
wykonywane na indywidualne zamówienia. Uzupełnienie oferty
stanowi atrakcyjny cenowo montaż podzespołów elektronicznych.
W ramach kompletacji dostaw Artronic oferuje szybki transport
z udostępnieniem wynegocjowanych rabatów. Kontrahenci otrzymują szczegółowe noty katalogowe oraz profesjonalne doradztwo
techniczne, często wykraczające poza domenę samego produktu.

www.artronic.elektronikab2b.pl

GE
Gembara, 60-763 Poznań, ul. Siemiradzkiego 3
tel. 61 866 51 12, gembara@gembara.pl, www.gembara.pl
O FIRMIE:

Gembara to znany poznański dostawca podzespołów
elektronicznych prowadzący stacjonarny sklep detaliczny
i sklep internetowy. Firma obsługuje też rynek hurtowy i zajmuje się importem celowym podzespołów elektronicznych
na zamówienie. Specjalizuje się w dostawach elementów
półprzewodnikowych: układów scalonych, tranzystorów,
diod, triaków i pośredniczy w upłynnianiu nadwyżek takich
elementów. Realizuje również zamówienia przemysłowe.
W ofercie firmy znajduje się około 30 tysięcy pozycji, w tym
także trudno dostępne elementy i nietypowe rozwiązania.
SKLEP INTERNETOWY

Pod adresem www.gembara.pl funkcjonuje sklep internetowy, za pomocą którego można składać zamówienia na
podzespoły. Zamówione komponenty wysyłane są pocztą.
Pośredniczymy w upłynnianiu nadwyżek półprzewodników,
aktualne stany niezerowe i ceny.
Kupię resztki produkcyje układów scalonych i tranzystorów, także zbędne zapasy półprzewodników.
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